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چکیده: توسعة فرهنگی به معنای ایجاد تحول و خلق ارزش ها، روابط اخالقی 
و هنجارهای مناسب است که برای ارضای نیازهای آدمی، زمینه های الزم را در 
فرهنگ و  توسعه،  مفاهیمی چون  فهم و شناخت  فراهم می کند.  اجتماع  قالب 
توسعة فرهنگی، در سرنوشت ملت ها و نیز جامعه ایران حائز اهمیّت است. اولین 
طلیعة توسعة فرهنگی در انقالب اسالمی و در روند پیروزی و تکامل این انقالب 
فرهنگی  توسعة  متوجه  انقالب  اهداف  و  بیشترین شعارها  و  به چشم می خورد 

بوده است.
امر  استراتژی جامعی در  تبیین  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  اساس، پس  این  بر 
قرارداشته  مسئوالن  توجه  مورد  ملّی،  ضرورت  یک  منزلة  به  فرهنگی،  توسعة 
است. دیدگاه هاي امام خمیني درباة فرهنگ و توسعه فرهنگي و ابعاد و اهداف 
نیازهاي اساسي جامعه و راه کارهای توسعة فرهنگی در کشوراست. از   آن یکي 

دراین مقاله ابتدا تعاریف مختلفی از مفهوم توسعه و توسعة فرهنگی داده شده و 
سپس مهم ترین ابعاد، ویژگی ها و اهداف توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی 

بیان می شود.
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مقدمه

امروز جایگاه و اهمیت توسعه به گونه ای است که یکی از شاخص های تفکیک و تشخیص 
کشورهای پیشرفته از عقب مانده به شمار می آید. یکی از ابعاد توسعه در کشورها، توسعةفرهنگی 
است و با توجه به تأثیرگذاری فرهنگ هر جامعه در اقتصاد و سیاست آن، نقش توسعة فرهنگی 

و اهمیت آن در هر جامعه به خوبی به دست می آید.
توسعة فرهنگی از دو مفهوم »توسعه« و »فرهنگ« ترکیب یافته است. درتوضیح این مفهوم، 
تعاریف متعددی درحوزه های جامعه شناسی، اقتصاد و روانشناسی ازسوی محققان ارائه گردیده 
که به همین منظوردر ادامه به تعاریف هر کدام پرداخته می شود. مهم ترین ویژگی تمایزبخش 
حیات انسانی از حیات غیرانسانی فرهنگ است که دارای عناصری همچون: هنجارها، باورها 
و ارزشهاست. واژة فرهنگ در زبان فارسی از واژه های بسیار کهن است که نه تنها در نخستین 
متن های نثر فارسی دری؛ بلکه در نوشته های بازمانده از زمان پهلوی نیز به چشم می خورد. از 
نظر لغوی، اغلب فرهنگ را به معنی عقل و دانش به کاربرده اند؛ اما به معانی مختلف دیگری 
نیز آمده است؛ که از آن جمله می توان به نیکویی تربیت و پرورش، بزرگی و عظمت، فضیلت 
و کار، شکوهمندی، حکمت، هنر، معرفت و علم فقه اشاره کرد. این معنا که شاید در تعریف 
تایلری برای نخستین بار مطرح شده است فرهنگ را این گونه تعریف می کند؛ »فرهنگ کلیت 
درهم تافته ای است شامل؛ دانش، دین، هنر، قانون اخالقیات و هرگونه توانایی وعادتی که آدمی 

همچون عضوی از جامعه به دست می آورد« )آشوری 1357 :32-71(.
امام خمینی، فرهنگ، هویت و موجودیت یک جامعه را شکل می دهد و در  از دیدگاه 
تحوالت اجتماعی نقش اساسی و زیربنایی دارد و اصالح  فرهنگ را به عنوان نخستین گام، در 
اولویت برنامه های یک دولت می داند: »اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه 
را تشکیل می دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بُعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و 
نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ و پوك و میان تهی است « )امام خمینی 1385 ج 15: 243(.

تا کنون مقاالت و پژوهش های متعددی در بحث توسعة فرهنگی به نگارش درآمده؛ اما 
به  امام خمینی  دیدگاه  از  را  فرهنگی  توسعة  ویژگی های  و  اهداف  ابعاد،  بتواند  که  پژوهشی 

صورت یکجا بیان کند، به رشتة تحریر درنیامده است.
در نوشتار حاضر کوشش شده که با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و به صورت مطالعه 
منابع کتابخانه ای، مهم ترین ابعاد، اهداف و ویژگی های توسعة فرهنگی از دیدگاه امام خمینی 

بررسی شود.
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تعاریف مفهومی از توسعه

برنامه ریزی  است.  متعدد  کشورها،  متفاوت  امکانات  و  شرایط  به  نسبت  توسعه،  تکاملی  سیر 
مناسب و تصمیم گیری های حساب شده، نقش مؤثری در تسریع امر توسعه ایفا می کند. بسیاری 
از کشورها، سیر اقتصادی توسعه و برخی از آنها نیز، توسعة سیاسی - فرهنگی را مالك عمل 
قرار می دهند. در حالی که توسعه قبل از هر چیز، مجموعه ای قانونمند است که قابل تفکیک و 

تغییر نیست.
الف( تعریف های مربوط به توسعه متنوع و گوناگون است و مبانی آن از چارچوب های 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و انسانی تشکیل می گردد که تمامی تعریف های مذکور، در این امر 

دخیل هستند. توسعه، مجرای واقعی تحقق آرمان ها، امیال و خواست های جوامع بشری است. 
ب( توسعة مطلوب جوامع در گروی تحقق همزمان توسعة اقتصادی، سیاسی،  فرهنگی و 

اجتماعی رخ می دهد. 
در مورد فرض اول به چند تعریف عمده و مطرح ذیل اشاره خواهد شد:

توسعه، بهینه سازی در استفاده از نیروهای بالقوه مادی و انسانی یک اجتماع است 
)سریع القلم 1369: 112(.

توسعه به فراگردی گفته می شود که در چارچوب آن، جامعه از وضعیتی نامطلوب 
جامعه  نهادهای  تمامی  فراگرد  این  می شود.  متحول  مطلوب  وضعی  سوی  به 
این است که توان و ظرفیت بالقوة جامعه  را دربرمی گیرد و ماهیت آن، اساساً 
استعدادهای  توسعه،  فرآیند  در  دیگر  عبارت  به  آید؛  درمی  بالفعل  به صورت 
سازماندهی جامعه از هر جهت بارور و شکوفا می شود؛ چه از نظر اقتصادی و چه 

از نظری اجتماعی، فرهنگی و سیاسی )اسدی ب 1369: 42(.
توسعه را می توان مجموعه ای از فعالیت ها برای هدایت در جهت ایجاد شرایط 
مطلوب زندگی براساس نظام ارزشی مورد پذیرش جامعه تعریف کرد؛ بنابراین، 
توسعه را می توان  طیفی از تغییرات به هم پیوسته، در جهت تأمین نیازهای رو 
به گسترش جامعه دانست؛ به عبارت دیگر، توسعه فراگردی است که شرایط 

زندگی نامطلوب را به زندگی مطلوب تبدیل می کند )اسدی الف 1369: 136(.
توسعه در مفهوم عام؛ یعنی گذر از سنت به تجدد که این امر ناظر بر کشورهایی 

است که هم اکنون توسعه یافته اند )قاضیان 1371: 96(.
علی رغم تعاریف متعدد از توسعه، همة تعریف ها، در این امر که جوامع، جهت رسیدن به 
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مطلوبیت زندگی اجتماعی نیاز به ایجاد شرایط و امکانات مناسب؛ در ابعاد اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی دارند، مشترکند. توسعه سیری برای تحکیم روابط اجتماعی و پرورانیدن استعدادها، 
استفاده بهینه از مواهب طبیعی و امکان رشد همة اقشار جامعه است و به زمان و مکان خاصی 

تعلق ندارد و میدان آزمایشی است برای هر جامعه ای که خواهان این پدیده است. 

تعاریف توسعة فرهنگی

توسعة فرهنگی به معنای ایجاد تحول و خلق ارزش ها، روابط اخالقی و هنجارهای مناسب است 
فراهم می کند. در مورد  اجتماع  قالب  را در  زمینه های الزم  نیازهای آدمی،  ارضای  برای  که 
نقش فرهنگ در ارتباط با توسعه، برخی صاحبنظران با اهمیت دادن به نقش فرهنگ در توسعه، 

فرهنگ را مجموعه ای از آرا و عقاید می دانند که ویژگی های ذیل را در خود دارد: 
- مورد قبول و پذیرش اکثریت مردم است؛

- پذیرش آن جنبه اقناعی دارد، لیکن نیازمند بحث و استدالل نیست؛
- ایجاد یا شکل گیری آن نیازمند زمان است )آشوری 87:1357(.

به  فرهنگی  توسعة  است.  فرهنگی  رشد  و  پویایی  معنای  به  فرهنگی،  توسعة  منظر  این  از 
معنای ایجاد تحول و خلق ارزش ها و روابط اخالقی و هنجارهای مناسبی است که برای ارضای 
نیازهای آدمی، زمینه های الزم را در قالب اجتماع فراهم می کند. فرهنگ توسعه یافته دارای 
برخی ویژگی هاست که روند توسعه را تسریع می بخشد و از این حیث، توجه صاحبنظران را به 

خود جلب کرده است. 
به عبارتی می توان گفت: فرهنگ توسعه یافته، فرهنگی است که دقیقاً سه مشخصة بارز را 

که قباًل ذکر شد، دارا باشد.
فراهم  را  توسعه  امر  در  اساسی  از مشکالت  یکی  می تواند  فرهنگی  توسعة  به  توجه  عدم 
آورد. تجربة تاریخی جامعة ایران نشان می دهد که جامعه قبل از هر چیز نیازمند آمادگی های 
امر  این  است.  پیرامون آن  قاطع  توسعه وخالصه، تصمیم گیری  به ضرورت  بردن  پی  فکری، 
مستلزم توسعة فرهنگی و همراهی آن با ابعاد دیگر توسعه است؛ بنابراین، از دید جامعه شناسان 
توسعه عالوه بر بهبود شاخص های اقتصادی که عمدتاً بر درآمد سرانه نهفته است شاخص های 
اجتماعی نظیر فقر، بیکاری، نابرابری، حداقل تغذیه، کمبود مسکن، آموزش ناقص وامثال این 
نسبی در عرصة  به طور  امر  این  با دیگر شاخص های مذکور،  را دربرمی گیرد. همگام  موارد 
فرهنگ و سیاست، در جهت تعالی و پیشرفت یک جامعه به کار گرفته می شود. انقالب اسالمی 
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نه تنها از این وضعیت مستثنا نیست؛ بلکه به لحاظ ماهیت فرهنگی نظام، تحقق توسعة فرهنگی 
در آن نیز، از اولویت های اصلی به شمار می آید.

ابعاد توسعة فرهنگی از دیدگاه امام خمینی:

الف(آزادی

و  مقدم  نیز  خود  است،  توسعةفرهنگی  از  برآمده  آنکه  ضمن  اجتماعی  و  سیاسی  آزادی 
گسترش دهنده آن است. آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی و از جمله آزادی قلم و آزادی 
بیان تا جایی که به ضرر مردم نباشد و در چارچوب اسالم و قوانین کشوری باشد، هیچ کس 

نمی تواند آن را محدود کند. 
امام نسبت به مشارکت های اجتماعی و سیاسی مردم و آزادی هایی که موجب شکوفایی استعدادها 
و در جهت توسعة سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باشد و از جمله انتقادات سازنده از دولت 

تأکید داشتند:
مسئله دیگر راجع به انتقاد، البته روزنامه ها باید مسائلی که پیش می آید را نظر 
کنند، یک وقت انتقاد است؛ یعنی انتقاد سالم است، این مفید است. یک وقت 
انتقام است، نه انتقاد، این نباید باشد، این با موازین جور در نمی آید. انسان  چون  
با یکی خوب نیست، در مطبوعات او را بکوبد، کار درستی نیست؛ اما اگر کسی 
خالف کرده است، باید او را نصیحت کرد، پرده دری نباشد، ولی انتقاد خوب 

است )امام خمینی 1385 ج 19: 362(.
امام دربارة موضع اسالم نسبت به آزادی های زنان، نه تنها زنان را در اسالم آزاد، می داند 

بلکه اسالم را پایه گذار آزادی زنان می بیند.
اسالم  با آزادی  زن نه تنها موافق است بلکه خود پایه گذار آزادی زن در تمام 

ابعاد وجودی زن است )امام خمینی 1385 ج 5: 417(. 
اسالم  به  زن ها بیشتر عنایت کرده است تا به مردها. اسالم زن ها را بیشتر حقوقشان 
را مالحظه کرده است تا مردها... زن ها حق رأی دارند - از غرب باالتر است این 
مسائلی که برای زن ها ما قائل هستیم - حق رأی دادن دارند، حق انتخاب دارند، 
حق انتخاب شدن دارند. همه این ها هست. تمام معامالتشان به اختیار خودشان 
است، و آزاد هستند. اختیار شغل را آزاد هستند )امام خمینی 1385 ج 6: 436-437(.
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ب( خود باوری

به  وابستگی رژیم  نظام شاهنشاهی  علیه  قیام  امام در  انگیزه های  از بزرگ ترین  بی تردید یکی 
قدرت های بیگانه بوده است خودباختگی، سلطه پذیری، از خود بیگانگی و غرب زدگی عناصری 
است که روح غیور او را رنج داده است. البته تعامل فرهنگ ها و دادوستد در آن امری طبیعی 
است. داشتن علم دیگران، فرهنگ دیگران و صنعت دیگران تا آنجا که به سلطه گری نینجامد 
مسئله ای نیست، بلکه اسالم به فراگیری آن مسلمانان را واداشته است. مرعوب بیگانه شدن، به 
تمسخر گرفتن ذخایر و اندوخته های خودی و از بیگانه نسخه گرفتن که چه بکنیم؟ چه باشیم؟ 

که باشیم و چگونه زندگی کنیم؟ مورد نکوهش است.
امام با شناختی که از عملکرد استعمار در سال های پیش از انقالب داشته است، خطر آن را 

این گونه گوشزد می کند: 
به  قدری  ما را از پیشرفت های خود و قدرت-های شیطانی شان ترسانده اند که 
جرأت دست زدن به هیچ ابتکاری نداریم و همه چیز خود را تسلیم آنان کرده و 
سرنوشت خود و کشورهای خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته 
مطیع فرمان هستیم؛ و این پوچی و تهی مغزی مصنوعی موجب شده که در هیچ 
امری به فکر و دانش خود اتکا نکنیم و کورکورانه از شرق و غرب تقلید نماییم 
بلکه از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتکار اگر داشتیم، نویسندگان و گویندگان 
غرب و شرق زده بی فرهنگ، آنها را به باد انتقاد و مسخره گرفته و فکر و قدرت 
بومی ما را سرکوب و مأیوس نموده و می نمایند و رسوم و آداب اجنبی را هر 
چند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترویج کرده و با مداحی و 
ثناجویی آنها را به خورد ملتها داده و می دهند. فی المثل، اگر در کتاب یا نوشته 
یا گفتاری چند واژه فرنگی باشد، بدون توجه به محتوای آن با اعجاب پذیرفته و 
گوینده و نویسنده آن را دانشمند و روشنفکر به حساب می آورند؛ و از گهواره 
تا قبر به هر چه بنگریم اگر با واژه غربی و شرقی اسم گذاری شود مرغوب و 
مورد توجه و از مظاهر تمدن و پیشرفتگی محسوب و اگر واژه های بومی خودی 
به کار رود مطرود و کهنه و واپس زده خواهد بود )امام خمینی 1385 ج 21: 415(.

خودباوری در نگاه امام جایگاه ویژه ای دارد؛ و پیشبرد همه امور را در گرو آن می داند. 
اگر این معمای روحی و فکری حل شود اولین و اساسی ترین قدم برای رسیدن به خودکفایی و 

استقالل برداشته شده است.
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اتکال به نفس، بعد از اعتماد به خداوند منشأ خیرات است )امام خمینی 1385 ج 
17: 62( بدانید که  نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریکا و شوروی کم ندارد و 

اگر خودِی خود را بیابد و یأس را از خود دور کند و چشمداشت به غیر خود 
)امام  دارد  را  و ساختن همه چیز  دراز مدت قدرت همه کار  باشد، در  نداشته 

خمینی 1385 ج21: 417(. 

تالش بزرگ امام تزریق روحیة خودباوری و خود اتکایی به کالبد جامعه بود: »باید به  خود 
قدرتمندان  و  می توانند؛  کنند  زندگی  وابستگي ها  بدون  بخواهند  ملت  اگر یک  بباورانیم  که  
جهان بر یک ملت نمی توانند خالف ایده آنان را تحمیل کنند...« )امام خمینی 1385 ج 21: 440( 
در سخنان امام، از دلبستگی به فرهنگ بومی و هویت اسالمی و ملی و کوشش در جهت حفظ 
و اعتالی آن، اعتماد به نفس و قطع امید از بیگانگان به همراه عزم و اراده، تالش و هشیاری و 
شناخت استعدادها و امکانات و ذخایر درونی شرط خود باوری و موفقیت در توسعة فرهنگی و 

راه رسیدن به آن یاد شده است.

ج( سواد آموزی

نخستین گام در توسعة فرهنگی در هر کشوری، توانایی زن و مرد آن جامعه در بهره مند شدن 
از متون و مکتوبات و قدرت بر مکتوب کردن خواسته ها و امیال و دانش و تجربه خویش است. 
بدون بهره مندی از این نعمت، تمامی اقدامات و فعالیت های دولت و جامعه در گام های بعدی 

بی تأثیر یا کم تأثیر و ابتر خواهد بود.
»نهضت سوادآموزی« داد؛  با عنوان  نهادی  تأسیس  انقالب دستور  پیروزی  با  امام خمینی 
یادگیری و  به  را  نعمت سواد  از  افراد محروم  تعلّم در آن را عبادت دانسته و همة  تعلیم و  و 

علم آموزی فرا می خواند. امام در این زمینه چنین می گوید: 
ما مبارزه  با بیسوادی  را به نحو احسن اجرا خواهیم کرد )امام خمینی 1385 ج5: 
424( مایة بسی خجلت است که در کشوری که مهد علم و ادب بوده و در سایه 

اسالم زندگی می کند که طلب علم را فریضه دانسته است، از نوشتن  و خواندن  
محروم  باشد )امام خمینی 1385 ج11: 446( تمام  بیسوادان  برای  یادگیری و تمام 
خواهران و برادران با سواد برای یاد دادن بپاخیزند )امام خمینی 1385 ج 11: 446(.
باالخره در پیامی مهم ترین عامل در خودکفایی را توسعة مراکز علمی و پژوهشی می داند:

مهم ترین  عامل  در کسب  خودکفایی و بازسازی توسعة مراکز علمی و تحقیقات 
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و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبة مخترعین و مکتشفین و 
نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از الك 
نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده اند که می توانند 

کشور را روی پای خود نگه دارند )امام خمینی 1385 ج 21: 158(.

د( حوزه و دانشگاه

امام نقش حوزه و دانشگاه را در تحوالت فرهنگی و توسعةآن بسیار مهم ارزیابی می کند. ریشة 
صالح و فساد مردم و جامعه را در آنجا می بیند. از این رو اجرا و تحقق اصالح و توسعة واقعی 
را ابتدا در همین مراکز الزم می داند. حوزه و دانشگاه را مکرر به تهذیب و تعهد فرامی خواند؛ و 
از تحجر و غرب زدگی باز می دارد. در همان زمان روحانیت و حوزه ها را در برابر انحرافات و 
استعمار سّد بزرگی دانسته است. »تردیدی  نیست  که  حوزه های  علمیه  و علمای متعهد در طول 
تاریخ اسالم و تشیع مهم ترین پایگاه محکم اسالم در برابر حمالت و انحرافات و کجروي ها 
بوده اند« )امام خمینی 1385 ج 21: 274( اما از اجتهاد مصطلح در حوزه، مقّدس مآبی، تحّجر گرایان 
و روحانی نمایان بارها نالیده است و حوزه ها را به هشیاری و پیشتازی دعوت کرده: »حوزه ها و 
روحانیت  باید نبض  تفکر و نیاز آیندة جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند 
قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل مناسب باشند« )امام خمینی 1385 ج 21: 292( همچنین 
می بیند.  کشور  مقدرات  کننده  تعیین  و  نسل ها  تربیت  کشور،  امور  اداره  مراکز  را  دانشگاه ها 
»دانشگاه مبدأ همة تحوالت است« )امام خمینی 1385 ج 8: 64( استقالل دانشگاه ها، به روز شدن 
حوزه ها، پیوند این دو در کنار تعهد و تهذیب موجب سعادت یک ملت و کشور و اصالح توسعه 
آن است. »توجه  داشته  باشید که  اگر دانشگاه  و فیضیه  اصالح بشود، کشور شما استقالل خودش 

را بیمه می کند!« )امام خمینی 1385 ج 14: 432(.

ه( صدا و سیما و رسانه ها

قانون اساسی یکی از مهم ترین رسالت های صدا و سیما را توسعة فرهنگ و حفاظت و پاسداری 
از آن در سراسر کشور می داند. رسانه ها به ویژه صدا و سیما همان گونه که در انتقال فرهنگ نقش 
اساسی دارند در توسعة فرهنگی نیز یک عامل مهم به شمار می آیند. امام نقش صدا و سیما را در 
جامعه به یک دانشگاه عمومی تعبیر می کند. به این معنا که مسائل علمی و داده های آن پس از 
تصفیه از قالب های تخصصی به قالب های عمومی تبدیل گردد و به صورت همه کس فهم درآید. 
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این نه به معنای کشانده شدن آموزش های دانشگاهی به صدا و سیما و نه به معنای تنزل دادن علم 
است، بلکه به معنای قابل فهم شدن عمومی مسائل علمی و فرهنگی است تا با ارتقا و رشد سطح 
آگاهی و بینش مردم، توسعه در آن جامعه رشد بیشتری یابد. امام با بینشی عمیق و مردم گرایانه 
از این که رسانه ها در خدمت دولت باشد یا از منافع طبقة خاصی حمایت کند، پرهیز می دهد. 
»روزنامه ها مال  طبقه  سوم  است ، مال طبقه اول نیست و این هم نیست که همه اش مال حکومت 
باشد« )امام خمینی 1385 ج 19: 363( و نقش رسانه ها و نشر را همچون جهاد و با اهمیتی همچون 
خون شهیدان می داند: »آنکه از همه خدمت ها باالتر است این است که نیروی انسانی ما را رشد 
بدهد و این به عهده مطبوعات است.« )امام خمینی 1385 ج 8: 498( »اهمیت انتشارات، مثل اهمیت 

خون هایی است که در جبهه ها ریخته می شود« )امام خمینی 1385 ج 16 :227(.

مهم ترین ویژگی های توسعة فرهنگی از دیدگاه امام خمینی:

به طور  کلی امام خمینی برای مفهوم توسعة فرهنگی چند ویزگی مهم را برمی شمرد که مهم ترین 
آنها عبارت است از: . 

1. استقالل فرهنگی، عامل اصلی توسعه؛
2. اساس توسعة فرهنگی، فرهنگ اسالمی؛

3. تربیت و تعالی انسان؛
4. جامعیت مفهوم توسعه؛
5. فرهنگ، اساس توسعه.

1. استقالل فرهنگی 

الُْمْؤمِنيَن َسبيال« )نساء: 141(  لِلْكافِريَن َعلَى   ُ لَْن يَْجَعَل اللَّ با توجه به آیه شریفه »َِو  امام خمینی 
سلطه  و  وابستگی  و  توسعه  برنامه ریزی های  و محورهای  اصول  مهم ترین  از  یکی  را  استقالل 
بارها  بارها و  فرهنگی را اساسی ترین علت عقب ماندگی کشورهای جهان سوم می دانستند و 
درباره آن به ملت های دربند، بخصوص مسلمانان هشدار دادند. ازخودبیگانگی فرهنگی، استعمار 
فرهنگی، فرهنگ استعماری، سلطه فرهنگی، فرهنگ سلطه، استقالل فرهنگی، تحول فرهنگی 
و استقالل فکری، مفاهیمی هستند که ایشان برای بیان جنبه های مختلف وابستگی فرهنگی ملل 

اسالمی و اهمیت حصول استقالل فرهنگی در سخنرانی ها و نوشته هایشان به کاربرده اند: 
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اسالم وابستگی شما را و خودمان را به دیگران منکر است. می گوید نباید صنعت 
ما وابسته باشد؛ نباید زراعت ما وابسته باشد؛ ادارات ما وابسته باشد؛ نباید اقتصاد ما 
وابسته باشد؛ نباید فرهنگ ما وابسته به غیر باشد؛... مبدأ این همین است که در فکر 
وابسته هستیم، فکرمان نمی تواند بِکشد این را که ما خودمان هم فرهنگ داریم؛ 
خودمان هم فرهنگمان غنی است؛ خودمان هم همه چیز داریم )امام خمینی 1385 

ج 10: 51، 53(. 

2. اساس توسعة فرهنگی، فرهنگ اسالمی

امام خمینی ضمن آنکه شرط اصلی توسعه و زیربنای آن را توسعة فرهنگی می شناسند، محتوای 
این فرهنگ را فرهنگ اسالمی می دانند و نادیده گرفتن و تضعیف فرهنگ اسالمی را علت 
اصلی توسعه نیافتگی و ترویج و اشاعه فرهنگ اسالمی را تنها راه توسعه عنوان می دارند. ایشان 
ضمن آنکه قائل به زیربنا بودن فرهنگ و روبنا بودن اقتصاد هستند، رشد و گسترش فرهنگ 

اسالمی را هدف اصلی برنامه های توسعه می دانند: 
نظر ما به اقتصاد نیست، مگر به طور آلت. نظر ما به فرهنگ اسالمی است که این 
فرهنگ اسالمی را از ما جدا کردند )امام خمینی 1385 ج 8: 85( این جوامع ]را[ 
دیده اند، مطالعه کردند که اگر فرهنگ این ها یک فرهنگ مستقل صحیح باشد، 
از توی این ها یک جمعیت های سیاسی مستقل و امین پیدا می شود و این هم برای 
آن ها مضر است. بناًءعلیه، در جانب اسالم و روحانیت، دو چیز را سد می دیدند: 

یکی اصل اسالم را و یکی هم روحانیت را )امام خمینی 1385 ج 4: 16(. 

3. تربیت و تعالی انسان

ازنظر هدف، نظریه های توسعه را به دودسته می توانیم تقسیم کنیم. نخست نظریه هایی که غایت 
توسعه را، تولید امکانات فرهنگی، بهبود کیفیت زندگی، رفاه مادی و بهره جویی بیشتر انسان از 
لذت ها و خوشی های دنیوی و توسعه علم می دانند. دوم نظریه هایی که تعالی انسان، شکوفایی 
ابعاد معنوی و روحانی و الهی شدن او را هدف توسعة فرهنگی محسوب می کنند. این دو نظریه، 

دو الگوی سیاست فرهنگی مختلف را ایجاب می کند.
مکتب حیات بخش اسالم در عین آنکه به نیازهای مادی انسان توجه کافی مبذول داشته 
امکانات  افزایش  در  را  توسعه  اسالمی الزم می داند،  جامعه  در  را  فنّاوری  و  علم  و گسترش 
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برای توسعة حقیقی - که  ابزاری  و گسترش تسهیالت مادی خالصه نکرده و آن را زمینه و 
اعتبار  فاقد  مادی  توسعه  دیدگاه  این  در  می داند.   – انسان هاست  شدن  متقی  و  مهذب  همانا 
است و هنگامی ارزشمند خواهد بود که منجر به رشد معنوی، روحی و اخالقی انسان گردد؛ 
بنابراین، هدف غایی توسعه در نظام اسالمی پرورش و تکامل افراد جامعه است، چنانکه قرآن 
اها« )شمس: 10-9(؛ به درستی که رستگار  اها َو قَْد خاَب َمْن َدسَّ نیز می فرماید: »قَْد أَفْلََح َمْن َزكَّ
شد آن کس که خویش را از آلودگی ها پاك کرد و زیانکار شد آن کس که فریفته شد )دچار 
بزرگ ترین رساالت  از  یکی  بدانجاست که خداوند،  تا  این موضوع  اهمیت  رذایل گردید(. 
ِّيَن َرُسوالً مِنُْهْم يَتْلُوا َعلَيِْهْم  َّذي بََعَث فِي اْلُمِّي پیامبرانش را تزکیه انسان ها قرار داده است: »ُهَو ال
ُِّمُهُم الِْكتاَب َو الِْحْكَمَة َو إِْن كانُوا مِْن قَبُْل لَفي  َضالٍل مُبين« )جمعه: 2(؛ او  يِهْم َو يَُعل آياتِِه َو يَُزكِّ
خدایی است که در میان مردم پیامبرانی از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آنان بخواند و 
بیاموزد و اگرچه پیش از آن در  آن ها را از پلیدی ها پاك سازد و به آن ها کتاب و حکمت 

گمراهی آشکار بودند.
امام بر اساس تعالیم قرآنی، ضمن آنکه هدف از توسعه و غایت توسعة فرهنگی را، تهذیب و 
تزکیه انسان می شناسند و در برهه های مختلف به تعلیم و تربیت و برنامه ریزی برای نیروی انسانی 
و تربیت و پرورش و هدایت استعدادها و اندیشه ها پرداخته اند، بر کار و تولید، نظم و انضباط، 
با محیط کار، صنعت،  پیوند مدرسه و دانشگاه  ارتباط و  اجتهاد و  پشتکار و تحقیق، جهاد و 

کارخانه و مزرعه نیز به عنوان یک سیاست و استراتژی فرهنگی تأکید نموده اند: 
نقیصه ها را همه باهم باید رفع بکنیم، که در رأس آن ها فرهنگ است. فرهنگ 
اساس ملت است، اساس ملیت یک ملت است، اساس استقالل یک ملت است و 
لهذا آن ها کوشش کرده اند که فرهنگ ما را استعماری کنند. کوشش کردند که 
نگذارند انسان پیدا بشود. آن ها از انسان می ترسند، از آدم می ترسند )امام خمینی 
1385 ج 7: 57( اول چیزی که بر ملت الزم است و بر دانشگاه ها الزم است و بر 

دانشکده ها الزم است و بر همه ملت الزم است این است که این مغزی که حاال 
شده است یک مغز اروپایی یا یک مغز شرقی، این مغز را بردارند، یک مغز انسان 
بنشانیم  انسانی جایش  مغز اسالمی -  ایرانی- اسالمی… یک  انسان  خودمانی، 

)امام خمینی 1385 ج 10: 53(.
توجه به مقوله فرهنگی در اندیشة امام خمینی از چنان برجستگی و اهمیتی برخوردار است 
که به جرأت می توان آن را هستة اصلی افکار ایشان دانست. لهذا ضروری است که به رهنمودها 
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و پیام های فرهنگی ایشان با دقت نظر و تعمق کامل نگریست و آن ها را مبنای برنامه ریزی ها و 
سیاست های کلی قرار داد تا جامعه به سمت تعالی و ترقی حرکت کرده از انحراف و انحطاط 

در امان بماند و بتواند به معنای حقیقی کلمه به توسعه دست یابد. 

4. جامعیت توسعة فرهنگی

امام خمینی به عنوان رهبری دینی، عارفی فیلسوف، فقیهی مجتهد و مرد سیاست و عمل، در 
ارائه کرده است، جامعیت  توسعه  برنامه ریزی های  و  اقتصادی  رهنمودهایی که دربارة مسائل 
مفهوم توسعه را در نظر داشته اند. بعد از پذیرش قطعنامه 598 و پدید آمدن شرایط جدید و 
ضرورت تجدیدقوای کشور و ملت و اتخاذ تصمیمی قاطع و سرنوشت ساز برای بازسازی و 
شروع فعالیت های اقتصادی، امام خمینی طی پیامی که در یازدهم مهرماه 1367 صادر کردند، 
دهه  اساس،  همین  بر  فرمودند.  اعالم  را  کشور  بازسازی  دهه  در  حیاتی،  و  عمده  محورهای 
دوم انقالب، دهة بازسازی و سازندگی نام گرفت. بینش جامع امام دربارة توسعه و برنامه های 

اقتصادی، در این پیام کاماًل مستتر است.
در این پیام، محورهای زیر به عنوان کلی ترین پایه های برنامه ریزی آیندة کشور، مورد تأکید 

قرارگرفته است. 
1. کلیدی بودن سیاست نه شرقی، نه غربی به عنوان رمز عزت و اعتبار کشور؛

2. تأکید بر حفظ ارزش ها و شئون اخالقی در جامعه؛ 
3. تأکید بر اینکه بازسازی منجر به وابستگی نشود؛

4. اصالت و اولویت داشتن خودکفایی کشاورزی، در مقابل بازسازی مراکز صنعتی؛
5. توجه به رفاه مردم با رعایت شعائر و ارزش های اسالمی و انقالبی؛

و  بازسازی کشاورزی، صنعت  مردم در صحنه های  اقشار مختلف  به حضور  دادن  بها   .6
تجارت؛

در  این شرایط  رعایت  لزوم  و  نظام  اقتصادی  و  سیاسی  بودن شرایط  پیچیده  بر  تأکید   .7
برنامه ریزی و موضع گیری؛

8. توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی و تشویق نیروهای خالق و سازنده؛ 
9. همکاری همه جانبة کارشناسان و صاحب نظران با مسؤولین اجرایی در بازسازی کشور؛

قدرشناسی از ایثارگران؛ 
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10. توجه ویژه به تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور. 
این منشور بازسازی که امام خمینی آن را صادر کرد، نشان می دهد که ایشان در شکل فعالیت ها 
و برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حفظ ارزش ها، اعتقادات فرهنگی- اسالمی را در 
رأس امور و رسیدن به پیشرفت مادی و تأمین رفاه و امکانات زندگی، برای آحاد مردم را به عنوان 
یک ضرورت، توأمان عنوان داشته اند. این بینش از سوی فردی که سیاست گذار و تعیین کننده 

اهداف علمی، در برنامه ریزی های کشور است مفهوم جدیدی از توسعه را ارائه می کند. 

5. فرهنگ، اساس توسعه

امام خمینی با استناد به تعالیم عالیة اسالم و بر اساس اندیشه دینی، اساس جامعه را در فرهنگ 
آن می داند و ضمن پذیرش نیازهای مادی و اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد وجودی انسان، نقش 
فرهنگ را تعیین کننده و امور دیگر را تابعی از آن می شناسد. برای تبیین دیدگاه های امام خمینی 

دربارة محور بودن فرهنگ، هیچ بیانی رساتر از کلمات خود ایشان نیست: 
بی شک باالترین و واالترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی 
موجودیت  و  هویت  جامعه  هر  فرهنگ  اساساً  است.  جامعه  آن  فرهنگ  دارد 
بُعدهای  در  فرهنگ، هرچند جامعه  انحراف  با  و  تشکیل می دهد  را  آن جامعه 
باشد ولی پوچ و پوك و  نظامی قدرتمند و قوی  اقتصادی، سیاسی، صنعتی و 
میان تهی است. اگر فرهنگ جامعه ای وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد، 
ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می کند و باالخره در آن 
مستهلک می شود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می دهد )امام خمیني 

1385 ج 15: 243(.

ایشان درجایی دیگر اساس سعادت را در فرهنگ جامعه می داند و می گوید: 
فرهنْگ مبدأ همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت است. اگر فرهنْگ ناصالح 
شد، این جوان هایی که تربیت می شوند به این تربیت های فرهنگ ناصالح، این ها 

در آتیه فساد ایجاد می کنند )امام خمیني 1385 ج 3: 306(. 
درباره فرهنگ هر چه گفته شود کم است؛ و می دانید و می دانیم اگر انحرافی در 
فرهنگ یک رژیم پیدا شود ... دیری نخواهد گذشت که انحراف فرهنگی بر همه 
غلبه کند و همه را خواهی نخواهی به انحراف کشاند )امام خمیني 1385 ج 17: 322(.

امام خمینی که ریشة تمامی معضالت جامعه را در بیماری های فرهنگی می دانستند، کراراً 
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را  اقتصاد جامعه  و  فرهنگی سموم کشنده ای هستند که سیاست  گوشزد می کردند که آفات 
جامعه  در  فرهنگی  آسیب شناسی  به  چیز،  هر  از  بیش  را  ایشان  بینشی  چنین  هالك می کنند. 
اسالمی سوق می داد، به همین دلیل در تمامی سخنرانی ها و آثارشان نوعی جهت گیری آگاهانه 
در راستای تبیین و توضیح مسائل فرهنگی، مشهود است. ایشان غرب زدگی، استعمار فرهنگی، 
جهل فرهنگی،... و بسیاری از آفات فرهنگی دیگر را از موانع اصلی دستیابی به الگوی جامع 

توسعه می شناخته اند:
... فرهنگ مسموم استعمار تا اعماق قصبات و دهات ممالک اسالمی رخنه کرده 
فرهنگ قرآن را عقب زده و نوباوگان ما را فوج فوج در خدمت بیگانگان و 
مُْستَعِمرین درمی آورد و هر روز با نغمه تازه با اسامی فریبنده جوانان ما را منحرف 

می کند )امام خمیني 1385 ج 2: 322(. 
عمده این است که فرهنگ یک فرهنگ متحول بشود؛ یک فرهنگی که از آن 

غرب زدگی بیرون بیاید )امام خمینی 1385 ج 9: 75(.
توطئه های فرهنگی یکی دیگر از موضوعاتی است که امام خمینی از آن به عنوان مانع توسعه 

و اساس عقب ماندگی جامعه یاد می کنند: 
تردیدی نیست که جهان خواران برای به دست آوردن مقاصد شوم خود و تحت 
ستم کشیدن مستضعفان جهان راهی بهتر از هجوم به فرهنگ و ادب کشورهای 

ضعیف ندارد )امام خمیني 1385: ج 15: 447(.
یک باب، باب این فسادهایی است که پیش آوردند. این هم یک مسئله ای نیست 
که شما خیال کنید که، یا ما خیال کنیم که، یک مسئله ای من باب اتفاق حاصل شده. 
این همه مراکزی که این ها درست کردند برای فحشا، برای خوش گذرانی، این 
تبلیغاتی که برای این کارکردند، مجالتشان،  همین طوری حاصل شده. این قدر 
هم سمعی و هم بصری در این خدمت بود. رادیوتلویزیونشان، هم سمعی و هم 
بصری، مشغول این کار بود که این جوان ها را از توی بازار، از توی بیابان که 
دارند خدمت می کنند، از توی ادارات برای خدمت بکشانند به آن مراکز فساد. 

دانشگاهی را بکنند یک موجود فاسد )امام خمیني 1385 ج 11: 429(.

مهم ترین اهداف توسعة فرهنگی از دیدگاه امام خمینی

بر اساس دیدگاه امام هدف از توسعة فرهنگی: زدودن وابستگی، دستیابی به استقالل، خوشبختی، 
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شرافت و انسانیت و اصالح جامعه و ساختارهای آن در دیگر ابعاد است؛ و به دلیل ارتباط توسعة 
اقتصادی و سیاسی با توسعة فرهنگی و وابسته بودن هر یک به دیگری امام برای توسعة فرهنگی 
نسبت به آن دو اولویت قائل است و هر توسعة واقعی را متأثر از توسعة فرهنگی می بیند. امام 
ریشة سلطه غرب را در سلطة فرهنگی او دیده است »این غرب یا شرق که سلطه پیداکرده است 
بر همه ممالک اسالمی، مهمش این سلطه فرهنگی بوده است« )امام خمیني 1385 ج 12: 319( امام 
در پیامی که به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در سال 1358 صادر شد چنین می گوید:
بزرگ ترین وابستگی ملت های مستضعف به ابَرقدرت ها و مستکبرین؛ وابستگی 
فکری و درونی است، که سایر وابستگي ها از آن سرچشمه می گیرد؛ و تا استقالل 
ابعاد دیگر حاصل نخواهد شد؛ و  فکری برای ملتی حاصل نشود، استقالل در 
برای به دست آوردن استقالل فکری و بیرون رفتن از زندان وابستگی به غیر... 
خود را و مفاخر و َمآثر ملّی و فرهنگی خود را دریابید. بزرگ ترین فاجعه برای 
ملت ما این وابستگی فکری است که گمان می کنند همه چیز از غرب ]است [ و 
ما در همه ابعاد فقیر هستیم و باید از خارج وارد کنیم  )امام خمیني 1385 ج 10: 79(.

بر اساس نظریه های توسعه، هدف از توسعه و سیاست های اتخاذی در توسعه متفاوت است. 
امام هدف توسعه را در تولید امکانات فرهنگی، توسعة علم، رفاه و بهبود کیفیت زندگی محدود 
نمی کند، بلکه این همه را زمینه و ابزار هدف واقعی توسعه؛ یعنی الهی شدن انسان، شکوفایی 
ابعاد معنوی و روحانی در انسان و تهذیب نفس او می داند. ازاین رو می توان از دیدگاه امام انسان 
را محور توسعه دانست و هدف نهایی توسعه را در ارتقای معنوی و تهذیب انسان خالصه نمود. 
با این توضیح به تبیین برخی از ابعاد توسعة فرهنگی با منظور داشتن دیدگاه امام در توسعه و 

گسترش فرهنگی می پردازیم.
اهداف مهم توسعه فرهنگي از دیدگاه امام باید به تحقق امور زیر بینجامد:

الف( تعلیم و تربیت اسالمي

آموزش صرف در نظام تعلیم و تربیت مدنظر امام نیست بلکه وجه تربیتي، معنوي، جهت دار بودن، 
متعهد بودن، مستقل بودن و دیني بودن مجموعه نظام آموزشي و تربیتي موردتوجه و تأکید ایشان است. 
یکی از مسائل بسیار مهم در تمام دستگاه ها، خصوصاً دانشگاه ها و دبیرستان ها، 
تغییرات بنیادی در برنامه ها و خصوصاً برنامه های تحصیلی و روش آموزش وپرورش 
است، که دستگاه فرهنگ ما از غرب زدگی و از آموزش های استعمار نجات یابد 
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)امام خمیني 1385 ج 10: 81(.

کوشش کنید که در این آموزشی که به مردم می دهید جهت دار باشد.... برای خدمت 
به خلق و برای خدمت به خدا و برای خدمت به اسالم )امام خمیني 1385 ج 13: 450(.

تربیت کنید، مهم تربیت است. علم تنها فایده ندارد، علم تنها مُضر است )امام 
خمینی 1385 ج 14: 40(.

تربیت و تزکیه، مقّدم بر تعلیم است )امام خمینی 1385 ج 13: 506(. صدمه هایی 
متفکرین بی پرورش، آموزش های  این  از  بر مملکت- غالباً-  که وارد می شود 
بی پرورش، واقع می شود. علم را تحصیل می کنند لکن تقوا ندارند )امام خمیني 
پرورش  پرورش،  باشد.  توأم  مردم  آموزش وپرورش  باید   .)597  :21 ج   1385

انسانی، پرورشی که به درد انسان برسد، آموزشی که برای انسان باشد، جهت دار 
باشد، اسم رّب در آن باشد، توجه به خدا باشد )امام خمیني 1385 ج 13: 450(.

ب( استقالل فرهنگی

یکي از هدف هاي مهم توسعه در بعد فرهنگي، دور شدن از فرهنگ بیگانه، غربي و رو آوری به 
فرهنگ اسالمي است. عدم وابستگي فرهنگي و تأکید بر استقالل در سخنان امام جزء محورهاي 

مهم توسعه فرهنگي به شمار آمده است: 
ما می خواهیم یک دانشگاهی داشته باشیم در خدمت خود مملکت، در خدمت 
خود ایران... ما با دانشگاهی که ما را وابسته به خارج بکند- هر خارجی می خواهد 
باشد- ما با آن دانشگاه از اساس مخالفیم. ما دانشگاهی می خواهیم که ما را از 

وابستگي ها بیرون بیاورد؛ ما را مستقل کند )امام خمیني 1385 ج 14: 359-360(.
اگر بخواهید ملت شما نجات پیدا بکند، نجات ملت در فرهنگ و در دانشگاه ها 
باید طرح بشود. مادامی که ما پیوستگی مغزی داریم به خارج و اجانب، هیچ یک 
همه  رأس  کنیم.  فرار  زیرش  از  نمی توانیم  شمردید  که  گرفتاري هایی  این  از 
به  وابستگی  این  از  ما  جوان های  نجات  و  است  »فرهنگ«  اصالح  اصالحات، 

غرب )امام خمینی 1385 ج 10: 356(.
بفهمد.  را  خودش  خودش،  اینکه  اال  بکند  پیدا  استقالل  نمی تواند  ملتی  هیچ 
مادامی که ملت ها خودشان را گم کردند و دیگران را به جای خودشان نشاندند، 
استقالل نمی توانند پیدا کنند. کمال تأسف است که کشور ما که حقوق اسالمی 
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و قضای اسالمی و فرهنگ اسالمی دارد، این فرهنگ را، این حقوق را نادیده 
این  از  نظر یک قشری  گرفته است و دنبال غرب رفته است. همچو غرب در 
ملت جلوه کرده است که گمان می کنند غیر از غرب هیچ خبری در هیچ جا 
نیست؛ و این وابستگی فکری، وابستگی عقلی، وابستگی مغزی به خارج منشأ 

اکثر بدبختي های ملت هاست و ملت ماست )امام خمینی 1385 ج 12: 4(.

ج( علم، تخصص، خالقیت و فناوري

علم و دانش، تخصص و فناوري حتي با فراگیري از فناوري غرب مورد تشویق و تأکید امام 
است، علم  در نظر ایشان هم در سطح آموزش عالي و هم تشویق به سوادآموزي و فراگیري 
همگاني براي زدودن جهل و بي سوادي از پیکره جامعه است؛ اما این علم و دانش نیز مشروط 
است به آنکه جهت دار و هدف دار باشد و منجر به حاکمیت فرهنگ فاسد غربي نگردد. علمي 
که تعهد و اخالق و سالمت انسان را تضمین نماید، نه آنکه مایة انحطاط و موجب تباهي او 

گردد.. 
تمام  برای  باشند  مرکز  دو  می توانند  روحانیون  و  علمیه  حوزه های  و  دانشگاه 
تمام  برای  باشند  مرکز  دو  می توانند  و  کشور؛  پیشرفت های  تمام  و  ترقیات 
انحرافات و تمام انحطاطات... این دو مرکز - که مرکز علم است - هم می تواند 
مرکز تمام گرفتاري های بشر باشد و هم می تواند مرکز تمام ترقیات معنوی و 
مادی بشر باشد. علم و عمل، علم و تعهد به منزله دو بال هستند که باهم می توانند 

به مراتب ترقی و تعالی برسند )امام خمینی 1385 ج 13: 412(.
باید چه طبقه جوان روحانی و چه دانشگاهی، باکمال جدیت به تحصیل علم، 
هر یک در محیط خود ادامه دهند... و اگر دانشگاه ها خالی از مردانی دانشمند 
و متخصص شوند، اجانب منفعت طلب چون سرطان در تمام کشور ریشه دوانده 
و زمام امور اقتصادی و علمی ما را در دست می گیرند... و بهترین و مؤثرترین 
با اجنبی، مجهز شدن به سالح علم دین و دنیاست. و خالی کردن این  مبارزه 
سنگر و دعوت به خلع این سالح، خیانت به اسالم و مملکت اسالمی است )امام 

خمینی 1385 ج3: 326-327(.

در تشویق و دعوت به فراگیري علم و تخصص مي فرماید: 
باید کوشش درراه علم و به دست آوردن تخصص در رشته های مختلفه اساس 
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آن ها  خود  دست  به  میهن  نیازمندي های  که  باشد؛  عزیز  دانشجویان  فعالیت 
برآورده و کشور ما با کوشش شما خودکفا شود. مع األسف در دوران گذشته 
اساس بر آن بود که ما را در هر چیز وابسته کنند...شما عزیزان کوشش کنید که 
از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور خودتان را برآورید. و از نیروی 

انسانی و ایمانی خودتان غافل نباشید )امام خمیني 1385 ج 10: 80(.
ما با تخصص مخالف نیستیم؛ با علم مخالف نیستیم؛ با نوکری اجانب مخالفیم. 
ما می گوییم که تخصصی که ما را به دامن امریکا بکشد یا انگلستان یا به دامن 
شوروی بکشد یا چین، این تخصص، تخصص مهلک است، نه تخصص سازنده. ما 
می خواهیم متخصصینی در دانشگاه تربیت بشوند که برای ملت خودشان باشند... 
ما می خواهیم این علم و صنعت و همه چیزها در خدمت ملت باشد، نه در خدمت 

اجانب )امام خمیني 1385: ج 14: 359(.

نتیجه گیری

رشد و توسعه از دیدگاه امام مفهومی وسیع و فراگیر دارد به گونه ای که همة ابعاد وجود انسان را 
شامل شده و او را از تک بعدی و تک ساختی بودن در گرایش های مادی رها ساخته و معنویت، 

اخالق، تهذیب نفس و قرب الی اهلل را در مسیر اهداف و زندگی او قرار می دهد. 
تلقی شده است.  توسعه  نتیجة  و  توسعه، هم عامل آن و هم هدف  زیر بنای  فرهنگ، هم 
فرهنگ هر ملّتی نشانة هویت و استقالل اوست. کسب و حفظ استقالل فرهنگی و فکری نشانة 
حیات و قدرت یک جامعه است. ویرانی و انهدام یک فرهنگ، ویرانی یک ملّت است. تمدن 
سیمای تجسم یافتة فرهنگ و از مظاهر ماندنی و باقی آن است. همةمردم عموماً و حکومت 
خصوصاً و باألخص بخش های مربوطه همانند حوزه و دانشگاه و... در حفظ و ارتقا و توسعة 
فرهنگ ملی و اسالمی مسئول هستند. جایگاه توسعة فرهنگی در اندیشه امام خمیني فراتر از 
تعاریف نظري توسعه است که غالباً معطوف به مفاهیم اقتصادي و بعضاً سیاسي است. نگرش 
ایشان به توسعه، متأثر از دیدگاه مذهبي اوست که نشأت یافته از جهان بیني دیني است. در این 
دیدگاه با آنکه توسعة متوازن در همه ابعاد جامعه پذیرفته شده؛ اما این فرآیند باید درمجموع به 
استحکام پایه هاي دین و تقویت مباني اسالم و تربیت و هدایت انسان منتهي گردد. در اندیشه 
آن  سازد که  برآورده  را  متعالي  و  بلند  اهدافي  مي بایستي  مختلف خود  ابعاد  در  توسعه  امام، 
اهداف از درون اندیشه دیني ناشي مي شوند. ایشان همچنین مهم ترین اهداف توسعة فرهنگی را 
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برای کشور کسب استقالل فرهنگی، تعلیم و تربیت انسانی - اسالمی و رشد و توسعه علمی و 
فناوری می داند. امام اساس توسعة فرهنگی را فرهنگ اسالمی می داند که هم جامعیت دارد و 

هم کشور را به سوی استقالل فرهنگی سوق می دهد.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که امام خمیني یک عالم علم توسعه یا جامعه شناس توسعه 
نیست که کوشش نظري ایشان معطوف به تبیین پدیده هاي اجتماعي در چارچوب روش هاي 
رایج این علم باشد، بلکه ایشان یک رهبر دیني- سیاسي و یک اندیشمند اجتماعي است که با 
نگاهي عام و کلي نگر از طریق استنتاج عقالني به هدف هاي عمده اي که انسان باید در حصول 
نماید و  به تحقق آن اهداف عالي کمک  نماید توجه نموده است. اگر توسعه  آن ها حرکت 
رضایت خداوند حاصل شود و مصلحت جامعه و مردم تأمین گردد، مقبول ایشان است و امام 
این توسعه را در همة  ابعاد جامعه مي پذیرد، یعني توسعه واقع خواهد شد؛  بنابراین نباید آن گونه 
که از یک عالم توسعه اقتصادي توقع است، انتظار داشت که امام نیز به عنوان یک عالم توسعه 

به مفهوم رایج آن، به مسائل توسعه پرداخته باشد.
بنابراین در اندیشه امام توسعه، چه توسعة سیاسي و اقتصادي و چه توسعةعلمي و  بخصوص 
توسعةفرهنگي و غیره عالوه بر آنکه اصول، مباني و ملزومات خاص خود را دارد، مي بایست 
برآورنده اهدافي بلند و متعالي باشد که از بطن اندیشه دیني ناشي مي شوند و در رأس همه، 
خداباوري و حاکمیت توحید در جامعه است. توسعه در هدف غایي خود باید رضایت خداوند 
را برآورده سازد وگرنه اثر آن در همین حیات مادي مختصر مي شود، اگر اثري بر آن مترتب 
باشد؛ اما اگر توسعة مادي به توسعه معنویت پیوند یافت و جامعه اي انساني با مقاصد عالي ظهور 

یافت، این توسعه، پایدار و مبتني بر هدف اصلي خود بوده است.
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